
Coifa local com juntas articuláveis para
locais de trabalho onde é exigida grande

flexibilidade.

TERFU é uma coifa local com juntas articuláveis 
projetada para uso em locais de trabalho onde é 
exigida grande flexibilidade, por exemplo, labo-
ratórios e ambientes de produção em aplicações 
industriais mais leves.

Operação simples e fácil
As juntas articuláveis permiten um maior raio 
de trabalho sendo apoiadas em rolamentos de 
esferas. O ãngulo de trabalho é facilmente ajustado 
com uma manopla para acionamento com uma 
só mão. Molas de suporte adaptadas equilibram 
o peso do braço. Todos os braços são equipados 
com articulação rotacional de 360 graus montada 
no lugar. Um amortecedor hermético é instalado 
como padrão.

É fácil selecionar o produto correto
Terfu está disponível em dois versões:
- Versão padrão. Adequada para exaustão da 
maioria dos tipos de contaminantes 
aerotransportados.
- Versão PP. Mais adequada para exaustão de  
contaminantes altamente corrosivos em 
concentrações altas.

Todos os tamanhos são adequados para montagem 
em mesa, teto e parede.
O mesmo braço de sucção é usado para montagem 
suspensa para tetos e paredes.
Os suportes de teto e de parede consistem de per-
fis de alumínio de seção quadrada anodizados com 
acabamento de alta qualidade e boa estabilidade.

Todos os suportes de teto estão disponíveis em 8 
comprimentos padrão de até 2 m. Comprimentos 
mais longos podem ser fornecidos para pedidos 
especiais. Para simplificar ainda mais a sua 
montagem e fornecer um acabamento, a placa 
espelho MTI CT pode ser usada se for necessário 
fazer furos no teto falso.

O sistema TERFU possui design protegido com di-
versas patentes - e proteções de design pendentes.

A linha Fumex inclui também ventiladores, acessórios, equipamento de controle automático e filtros para coifa local

C O I F A  L O C A L



Versão padrão da Terfu com juntas em polipropileno e 
tubos de alumínio anodizados.
A versão padrão da Terfu é adequada para exaustão da 
maioria dos tipos de contaminantes 
aerotransportados, por exemplo; de laboratórios, 
escolas, hospitais, indústria farmacêutica, cabeleireiros 
e aplicações industriais leves.

Versão da Terfu em Polipropileno (PP) com juntas e 
tubos em PP reciclável. Todas as peças de metal que 
entram em contato com a corrente de ar são fabrica-
das em aço inoxidável resistente a ácidos (SS 2343). 
A versão em PP da Terfu é usada principalmente para 
exaustão de contaminantes extremamente corrosivos 
em altas concentrações, por exemplo, alguns 
laboratórios e também nas indústrias farmacêutica e 
de produtos químicos.
Ao usar uma coifa de teto em PP, recomendamos usar 
fixação de teto MTI com revestimento de superfície 
interna em epóxi.

TERFU - Máxima flexibilidade

Modelos TERFU

Junta Terfu. Um maior diâmetro friccional juntamente 
com uma manopla de ajuste com uma só mão, for-
necem uma junta rígida e estável, com função ajustável 
fácil e suave, sem exigir a aplicação de força excessiva 
ou ferramentas. A junta tem peças laterais reforçadas 
que evitam a distorção que podem fazer com que o 
o’ring deslize para fora do lugar ou se quebre. Os rola-
mentos de esfera que isolam o nível da fricção ajustada 
permitem que o braços mova para cima e para baixo 
sem travar a junta nem perder a estabilidade ou a 
função.

Todas as coifas Terfu têm uma articulação padrão que 
permite a rotação de 360° sem a necessidade de luvas 
especiais ou montagens duplas fixacão exaustão. Os 
suportes de teto e de parede consistem de um 
perfil de alumínio anodizado especial que permite uma 
instalação funcional e elegante. A montagem de teto 
também age como um canal de exaustão, evitando 
assim a necessidade de canais externos caros e 
orifícios adicionais no acabamento. A instalação é 
simples e estável, a montagem de teto está disponível 
em oito comprimentos padrão de 0,25 a 2,0 m. Os 
comprimentos maiores do que 2 m podem ser 
fornecidos mediante consulta. A montagem de teto 
pode ser fornecida com revestimento epóxi interno 
para uso em ambientes agressivos.  

Suportes estáveis e elegantes



A queda da pressão estática 
é medida de acordo com o 
padrão ISO 5167-1. O nível 
de ruído é medido de acordo 
com o padrão ISO 3741.

Montagem no teto Tamanho (mm) Peso
Designação A B C kg
MT 1000-75 PP 400 300 75 2,25
MT 1300-75 PP 550 450 75 2,60
MT 1500-75 PP 750 450 75 2,75
MT 2000-75 - 1000 650 75 3,25
MTS 1500-75 PP 750 450 75 3,25
MTS 2000-75 PP 1000 650 75 3,75

Montagem na parede Tamanho (mm) Peso
Designação A B C kg
MV 1000-75 PP 400 300 75 4,40
MV 1300-75 PP 550 450 75 4,75
MV 1500-75 PP 750 450 75 4,90
MV 2000-75 - 1000 650 75 5,40
MVS 1500-75 PP 750 450 75 5,25
MVS 2000-75 PP 1000 650 75 5,90

Montagem na mesa Tamanho (mm) Peso
Designação A B C kg
MT 1000-75 PP 400 300 75 2,25
MT 1300-75 PP 550 450 75 2,60
MT 1500-75 PP 750 450 75 2,75

Exaustores com designação MV sempre incluem 
um suporte de parede

Mola à gás de tração MTS*

Fluxo de ar em  l/s

Fluxo de ar em  m³/h
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Diagrama da queda de pressão

Raio de trabalho
Raio máximo

Aviso sobre planejamento do projectoTERFU

Função Fluxo de ar

Laboratório
Escolas

40 l/s         150 m³/h
40 l/s         150 m³/h

Valores tipicos Terfu

Intervalo na altura de 
montagem recomendada
As seguintes alturas de 
montagem e deslocamentos 
laterais são recomendados 
para otimização da exaustão

Designação H mm

MT 1000 1700-2000

MT 1300 1900-2200

MT 1500 2000-2300

MT 2000 2200-2500

Designação S mm

MT 1000 300-600

MT 1300 400-700

MT 1500 500-800

MT 2000 700-1000

Altura da 
montagem
recomendada

Deslocamento 
lateral 
recomendado em 
relação
ao local de trabalho
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Descrição do material
Junta de fricção
Juntas de fricção ajustáveis apoiadas em rolamento de esfera em 
polipropileno (PP) com anel guia de borracha tratada de baixa 
fricção. Os aneis de suporte e outros detalhes de fixação em aço 
galvanizado ou em aço inoxidável.

Tubo
Fabricado em alumínio anodizado com parede fina, alternati-
vamente em polipropileno. Damper hermético fornecido como 
padrão.

Ventilador e filtro
Conecta-se a um ventilador separado, sistema de exaustor
central ou filtro. Temperatura de operação recomendada -15°C
a +80°C.

Entrega
Teto- Fornecido montado excluindo-se o bocal e o bico. Suporte de 
teto MTI, ou MTF, pedido separadamente.

Parede- Montada, completa com suporte de parede MVK, 
excluindo o bocal.

Mesa- Montado, com chapa de montagem para montagem na 
mesa, excluindo capela e bico. Suporte de mesa flexível MBF 
pedido separadamente.

Huvar

BICOS DE SUCÇÃO
MES 300-75 (PP)
Material 
Padrão, Alumínio
PP, Polipropileno 
Peso bruto,160 grama
Temp, intervalo 
-15°C  a +80°C

BOCAIS DE METAL
MM 250-75 
MMB 250-75 com iluminação
Material 
Padrão, Alumínio
Peso bruto,300 grama
Temp, intervalo
-15°C a +80°C

BOCAL QUADRADO
MSH 350-75
Material 
Padrão, PETG
Peso bruto, 485 grama
Temp, intervalo 
-15°C a +80°C

CAPELA EM FORMATO DE 
DOMO
MK 350-75 (PP)
Material 
Padrão, PETG
PP, Polipropileno
Peso bruto, 450 grama
Temp, intervalo 
-15°C a +80°C

BOCAL DE TELA PLANA
MPH 300-75 (PP)
Material 
Padrão, PETG
PP, Polipropileno, opaco
Peso bruto, 365 grama
Temp, intervalo
-15°C a +80°C

Mått (mm) Vikt
Padrão L (kg)

MTI 250 250 3,15
MTI 500 500 3,80
MTI 750 750 4,50

MTI 1000 1000 5,15
MTI 1250 1250 5,80
MTI 1500 1500 6,45
MTI 1750 1750 7,10
MTI 2000 2000 7,75

Takfästet fungerar som en frånluftskanal så man undviker kostsam extern kanaldragning och extra håltagning genom 
undertaket. Installationen blir enkel och stabil. MTI kan på förfrågan levereras i längder över 2m. 

Mått (mm) Vikt
Padrão L (kg)

MTF 1000 4,20

Takinfästning MTI och MTF

Väggfäste MVK
Ingår som standard vid vägghängd arm. Väggfästet kan måttanpassas 
både i horisontell och vertikal längd.

Flexibelt bordsfäste MBF
Flexibelt fäste för anslutning till bordsskiva 
eller hyllplan. Levereras komplett med två 
skruvtvingar

Vikt
Padrão (kg)
MVK 2,15

Vikt
Padrão (kg)

MBF 0,75

Vikt
Padrão (kg)
MTI CT 0,050

Takfäste för montering genom t.ex. bjälklag. Fästplattan är justerbar i hela aluminiumrörets längd, vid behov kan
aluminiumprofilen kapas vid montage

Täckplatta, används tillsammans med takinfästning MTI  för stabilisering och för att täcka genomgång i undertak.
Täckplatta MTI CT

Takinfästningen kan levereras med epoxi lackerad utsida i alla längder upp till 3m ( L )
Vi rekommenderar epoxi lackerad in och utsida för aggresiva miljöer, finns i längder upp till 1,25m (IL)

Luftflöde l/s

Luftflöde m3/h
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